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Konfigurátor vozů Volvo

Volvo V60 Momentum
Dynamický moderní styl se sebevědomým vzhledem.
Vytvořeno: 5. 3. 2019
Kód této konfigurace: BNDBRBW
https://www.volvocars.com/configuration/BNDBRBW

V případě potřeby kontaktujte autorizované
dealerství nebo komunikační centrum Volvo:

+420 800 186 586
Dostupnost: Po - Pá
9.00 - 17.00

Prostřednictvím tohoto kódu získáte přístup ke své konfiguraci nebo ho
můžete sdílet se svým autorizovaným dealerem Volvo, abyste získali bližší
informace o tomto modelu.

V60 Momentum
D4 FWD 8stupňová
automatická

Cena celkem

1 214 000 Kč
Upozorňujeme, že v tuto dobu probíhá
aktualizace cen / nabídky u všech modelů!
Proto prosíme, pro potvrzení výsledné
konfigurace kontaktujte výhradně některé z
autorizovaných dealerství Volvo. Ceny
uvedené v konfigurátoru již nemusí být
platné, nebo nejsou ještě doplněny.

Upozornění

Upozorňujeme, že v tuto dobu probíhá aktualizace cen / nabídky u všech modelů! Proto prosíme, pro potvrzení výsledné konfigurace kontaktujte
výhradně některé z autorizovaných dealerství Volvo. Ceny uvedené v konfigurátoru již nemusí být platné, nebo nejsou ještě doplněny.
Vytvořeno: 5. 3. 2019

https://www.volvocars.com/cz/build/kombi/v60/momentum/d4-fwd-8stup%C5%88ov%C3%A1-automatick%C3%A1/summary/print?s=BNDBRBW
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Volvo V60 Momentum

V případě potřeby kontaktujte autorizované
dealerství nebo komunikační centrum Volvo:

+420 800 186 586

Dynamický moderní styl se sebevědomým vzhledem.

Dostupnost: Po - Pá
9.00 - 17.00

Vytvořeno: 5. 3. 2019
Kód této konfigurace: BNDBRBW
https://www.volvocars.com/configuration/BNDBRBW
Prostřednictvím tohoto kódu získáte přístup ke své konfiguraci nebo ho
můžete sdílet se svým autorizovaným dealerem Volvo, abyste získali bližší
informace o tomto modelu.

Vliv na životní prostředí
NEDC
Emise CO2 NEDC

Spotřeba paliva NEDC

Spotřeba paliva NEDC

Spotřeba paliva (mimo město)

119

(kombinovaná)

(město)

4.5

5.3

4.1

l/100km

l/100km

g/km

l/100km

WLTP
Spotřeba paliva WLTP

Co2 Emise

(kombinovaná)

145

5.5

g/km

l/100km

Hodnoty pro zde udávanou spotřebu paliva a emise CO2 byly stanoveny na základě homologačního
jízdního cyklu NEDC (New European Driving Cycle). Informativně jsou doplněny o hodnoty emisí a
spotřeby dle nově zavedené metodiky celosvětového harmonizovaného testu lehkých vozidel WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), přičemž jsou měřeny také v souladu s
testovací procedurou RDE (Real Drive Emission) zaměřující se na zjištění emisí v reálných jízdních
podmínkách. Motory splňují požadavky emisní normy EURO 6d-TEMP.

Barva

Kola

019 - Černá Black Stone

17" kola z lehké slitiny s 5ti
dvojitými paprsky, stříbrná Silver,
pneumatiky 225 50

Čalounění
R300 - Textil/Vinyl - sedadla
Comfort - tmavá Charcoal / tmavá
Charcoal

https://www.volvocars.com/cz/build/kombi/v60/momentum/d4-fwd-8stup%C5%88ov%C3%A1-automatick%C3%A1/summary/print?s=BNDBRBW
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Interiér

Dekorativní hliníkové obložení
interiéru IRON ORE

3 ramenný kožený volant s Uni
deco lemováním Silk Metal a
vložkou tlačítek v tmavém
provedení Charcoal

Kůží potažená hlavice řadicí
páky s dekorativním obložením
Uni Deco

Pakety

Light

33 900

Kč

16 - Přední LED mlhová světla s bočním přisvětlením pro zatáčení
65 - Vysokotlaké ostřikovače světlometů
169 - Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
645 - Kompletní LED světlomety s ABL, AHB2 + světla pro denní svícení v provedení „Thorovo kladivo“ s funkcí aktivního přisvětlení pro zatáčení,
vysoký světelný výkon
879 - Komplexní osvětlení vozidla LED diodami

Winter

10 200

Kč

11 - Vyhřívaná přední sedadla
63 - Vyhřívané trysky ostřikovačů

Volitelná výbava

11 - Vyhřívaná přední sedadla
Volba je zahrnutá v paketu

16 - Přední LED mlhová světla
s bočním přisvětlením pro
zatáčení

63 - Vyhřívané trysky
ostřikovačů

65 - Vysokotlaké ostřikovače
světlometů

Volba je zahrnutá v paketu

Volba je zahrnutá v paketu

Volba je zahrnutá v paketu

169 - Vnitřní a vnější zpětná
zrcátka s automatickou
změnou odrazivosti
Volba je zahrnutá v paketu

645 - Kompletní LED
světlomety s ABL, AHB2 +
světla pro denní svícení v
provedení „Thorovo kladivo“ s
funkcí aktivního přisvětlení pro
zatáčení, vysoký světelný výkon

879 - Komplexní osvětlení
vozidla LED diodami
Volba je zahrnutá v paketu

Volba je zahrnutá v paketu

Zahrnuto ve standardní výbavě

Standardní výbava
Znak motoru 'D4' | Automatická dvouzónová klimatizace | Pokročilé čistění vzduchu ve voze AQS s multifiltrací | Vlhkostní senzor | Prodloužení doby
větrání během parkování | Ostřikovací trysky čelního skla AQUABLADES | Příprava pro alarm instalaci | Příprava pro instalaci pohybového čidla | Without
blocked lock mode | Klíč s dálkovým ovládáním ve standardním provedení | Možnost nastavení postup. odemčení ve 2. krocích | Tlačitko centrálního
zamykání, přední dveře | Lemování bočních oken | Alarm Logic Base | 8" informační displej řidiče | Textil/Vinyl | Komfortní výplň sedadel | Manuálně
nastavitelné sedadlo řidiče, | Manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce | Elektricky nastavitelná bederní opěrka s možností nastavení ve 2. směrech |
Manuálně sklopná sedadla ve druhé řádě | Manuálně sklopné hlavové opěrky ve druhé řádě | Loketní opěrka vpředu s držáky nápojů | Dekorativní hliníkové
obložení interiéru IRON ORE | Deco Panels in Dash & Doors, Charcoal, Blond or Wood Lids in Tunnel Console | Strop ve standardním barevném provedení |
Kosmetická zrcátka s podsvícením, sedadlo řidiče a spolujezdce | Držák parkovacích lístků | 3 ramenný kožený volant s Uni deco lemováním Silk Metal a
vložkou tlačítek v tmavém provedení Charcoal | Kůží potažená hlavice řadicí páky s dekorativním obložením Uni Deco | Pedály ve standardním provedení |
12 V napájecí zásuvka, vzadu | Vnitřní zpětné zrcátko s manuální změnou odrazivosti | Textilní koberečky | Kovové prahové lišty 'Volvo' | Osvětlení interiéru
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střední úrovně | Strop v bílém barevném provedení | Sada pro opravu pneumatik | Kryt zavazadlového prostoru, poloautomatický | Ochranný kovový kryt
prahu zavazadlového prostoru | Lékárnička | Výstražný trojúhelník | Dělená úložná přihrádka (pod podlahou zavazadlového prostoru) | 4. háčky na nákupní
tášky | Integrované střešní ližiny v černém provedení | Maska chladiče v standardním provedení | Lemování bočních oken ve standardním černém provedení
| Barevně sladěné kliky dveří | Dvojitá výrazná koncovka výfuku s opláštěním | Vnější zpětná zrcátka s kryty v barvě vozu | Elektricky sklopná vnější zpětná
zrcátka | LED světlomety, potkávací světla s aut. spínáním dálkových světel AHB, světla pro denní svícení v provedení Thorova kladiva (LED DRL), stand.
světelný výkon | Regulaci nouzového brzdového světla (EBL) | Bez označení na dveřích zavazadlového prostoru | Nárazník ve standardním provedení |
Omezovač rychlosti | Tempomat | Systém ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu s aktivní podporou brzdění | Systém udržení
vozidla v jízdním pruhu (Lane Keeping Aid) | Parkovací asistent vzadu | Asistent pro rozjezd do svahu (Hill Start Assist) | Dešťový senzor | Airbagy řidiče a
spolujezdce | Airbagy "SIPS" (unikátní boční airbagy řidiče i spolujezdce) | Nafukovací clona - airbag hlavy a ramen pro vnější sedadla | Whiplash
protection, front seats | Upozornění na používání bezpečnostních pásů na všech sedadlech | Vypínač airbagu na straně spolujezdce | Předpínač
bezpečnostních pásů | Úchyty ISOFIX na zadních vnějších sedadlech (2x) | High positioned rear brake lights | Inteligentní informační systém řidiče (IDIS) |
High Performance Sound | Multifunkční volant s ovládací prvky audio systému | 1 USB vstup | Bluetooth připojení | Mapy regionů Europy | Systém detekce
dopravního značení (RSI) | Volvo On Call | With Telematic module, ROW LTE | Pokročilé hlasové ovládání vozu pro vybrané funkce (zatím ne pro ČJ) |
Automatic 8-speed FWD | Stop / Start | Palivová nádrž o objemu 55l | Speed limit 230 km/h | Diesel fuel pump | Service distance 30000 km / ~18640
miles | With UREA | Podvozek Dynamic | Brzdové kotouče 16' FN | Brzdové kotouče vzadu 16' 302x12 GG | 17" kola z lehké slitiny s 5ti dvojitými paprsky,
stříbrná Silver, pneumatiky 225 50 | 225 50R17 | Michelin V | Indirect TPMS, EU Algorithm | Návod k obsluze a servisní knížka v češtině | Czech |
Digitalní návod k obsluze | Rear View mirror outer, Grained foot | Elektricky otevíratelné víko palivové nádrže | 5 míst | Battery H7 AGM 80Ah 800 CCA |
Silver plastic protection cap

Upozornění

Upozorňujeme, že v tuto dobu probíhá aktualizace cen / nabídky u všech modelů! Proto prosíme, pro potvrzení výsledné konfigurace kontaktujte
výhradně některé z autorizovaných dealerství Volvo. Ceny uvedené v konfigurátoru již nemusí být platné, nebo nejsou ještě doplněny.
Vytvořeno: 5. 3. 2019
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